
 

ESCOLA MUNICIPAL MARIA GOMES DO PILAR  
Rua: Lusitanos nº 02 – Vila Gomes – Ribeirão Pires (SP) –  CEP: 09.403-110  

Telefone: 4828-1561 - e-mail: emmariagomesdopilar@gmail.com - CNPJ 5996967500001-96  

 

Atendimento Educacional Especializado Data: 20/07/2021  Semana 18 

Professor: Camila de Oliveira Silva 
Almeida   Turma: Sala de Recursos 

Componente Curricular: Interdisciplinar   
Entregar: para a professora, via fotos e vídeos, pelo 
WhatsApp. 

 

Segmento: Educação Infantil  

Atividade: Alinhavo 

Objetivo: Desenvolver a coordenação motora fina, coordenação viso-motora, estimular a 

orientação espacial e a lateralidade  

Habilidades trabalhadas: Coordenação motora, espacialidade, lateralidade, concentração 

e atenção. 

Recursos utilizados: Barbante, escorredor de alimentos, papelão ou tênis. 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento das atividades:  O alinhavo poderá 

ser realizado com um escorredor de alimentos, como escorredor de macarrão, por exemplo, 

onde a criança deverá passar o barbante pelos buraquinhos do escorredor, não é 

necessário seguir uma sequência, a criança deve usar a sua criatividade para essa 

atividade. Caso não seja possível fazer a atividade com um escorredor, ela pode ser feita 

com um pedaço de papelão, onde o responsável fará pequenos buracos pelo mesmo, de 

modo que, a criança consiga passar o barbante por esses buracos. Ainda assim, caso não 

consiga realizar a atividade com nenhum dos itens mencionados anteriormente, a criança 

pode fazer o alinhavo com o seu próprio tênis, como se fosse passar o cadarço. 
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ESCOLA MUNICIPAL MARIA GOMES DO PILAR  
Rua: Lusitanos nº 02 – Vila Gomes – Ribeirão Pires (SP) –  CEP: 09.403-110  

Telefone: 4828-1561 - e-mail: emmariagomesdopilar@gmail.com - CNPJ 5996967500001-96  

 

Atendimento Educacional 
Especializado Data: 21/07/2021  

Semana 18 

Professor: Camila de Oliveira Silva 
Almeida   Turma: Sala de Recursos 

Componente Curricular: 
Interdisciplinar   

Entregar: para a professora, via fotos e vídeos, pelo 
WhatsApp. 

 

Segmento: Educação Infantil  

Atividade: Estátua  

Objetivo: Ampliar a percepção auditiva e do movimento e controle corporal. 

Habilidades trabalhadas: Atenção, percepção auditiva, equilíbrio, coordenação e ritmo. 

Recursos utilizados: Música. 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento das atividades:  Nesta atividade, a 

proposta é colocar a música preferida da criança e sob controle de um adulto, a cada parada 

da música a criança deverá ficar parada o maior tempo que conseguir, o responsável pode 

colocar um tempo mínimo de, por exemplo, 5 segundos. Essa atividade pode ser realizada 

com a participação de toda a família, com o objetivo de quem se mexer primeiro, sai da 

brincadeira e quem ficar mais tempo sem se mexer, é o campeão. 
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ESCOLA MUNICIPAL MARIA GOMES DO PILAR  
Rua: Lusitanos nº 02 – Vila Gomes – Ribeirão Pires (SP) –  CEP: 09.403-110  

Telefone: 4828-1561 - e-mail: emmariagomesdopilar@gmail.com - CNPJ 5996967500001-96  

 

Atendimento Educacional 
Especializado Data: 22/07/2021  

Semana 18 

Professor: Camila de Oliveira Silva 
Almeida   Turma: Sala de Recursos 

Componente Curricular: 
Interdisciplinar   

Entregar: para a professora, via fotos e vídeos, pelo 
WhatsApp. 

 

Segmento: Educação Infantil  

Atividade: Bolinha no cesto.  

Objetivo: Estimular a coordenação motora, visomotora, noção de espaço e a força. 

Habilidades trabalhadas: Concentração, coordenação motora, orientação espacial e 

força. 

Recursos utilizados: Bolinha e um cesto 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento das atividades:  A criança deverá 

acertar a bolinha no cesto, ao longo da brincadeira, o cesto pode ir sendo colocado mais 

longe da criança e em diferentes alturas. A bolinha pode ser feita de papel, pela própria 

criança. 
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